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26.05.2021 r. 

INFORMACJE SYGNALNE 

Turystyka w województwie zachodniopomorskim  
w 2020 r. (dane dotyczą turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc  
noclegowych) 
 

W 2020 r. w wyniku pandemii baza noclegowa oraz jej 
wykorzystanie w województwie zachodniopomorskim 
znacznie się zmniejszyły. Z turystycznych obiektów 
noclegowych skorzystało 2106,9 tys. osób (o 34,4% 
mniej niż przed rokiem), a udzielono im 9947,1 tys. 
noclegów (o 38,2% mniej). Stopień wykorzystania 
miejsc noclegowych wyniósł 37,8%, a stopień 
wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych – 42,8% 
(wobec odpowiednio 51,5% i 59,6% w 2019 r.). 

 

Baza noclegowa 

Według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. w województwie zachodniopomorskim prowadziły działal-
ność 1484 turystyczne obiekty noclegowe, w tym m.in. 456 pokoi gościnnych (kwater prywat-
nych), 338 ośrodków wczasowych, 144 zespołów domków turystycznych, 130 hoteli, 100 obiek-
tów hotelowych oraz 59 pensjonatów. Z ogólnej liczby obiektów 36,9% stanowiły placówki  
całoroczne.  

W 2020 r. obiekty noclegowe dysponowały 141,1 tys. miejsc, w tym 63,8 tys. było dostępnych 
dla turystów przez cały rok. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba miejsc noclegowych 
zmniejszyła się o 2,9%. Najwięcej miejsc noclegowych oferowały ośrodki wczasowe – 53,8 tys., 
hotele – 20,1 tys., pokoje gościnne (kwatery prywatne) – 12,4 tys., zakłady uzdrowiskowe – 11,0 tys., 
zespoły domków turystycznych – 7,8 tys. oraz inne obiekty hotelowe – 7,2 tys. 

 

Wykres 1. Turystyczne obiekty noclegowe w 2020 r.  
Stan w dniu 31 lipca 

 

 

 

 

Według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdo-
wało się 5 hoteli oznaczonych najwyższą 5-gwiazdkową kategorią, w których miejsca noclegowe 
stanowiły 13,1% wszystkich miejsc noclegowych w hotelach. Najwięcej miejsc noclegowych 
koncentrowało się w 58 hotelach 3-gwiazdkowej klasy (35,4%) oraz w 28 hotelach oznaczonych 
4-gwiazdkową kategorią (33,4%). 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 
mierzony liczbą miejsc noclego-
wych przypadających na 1 km2  
powierzchni województwa wyniósł 
6,2 (wobec 6,3 w 2019 r.) 

134,4% 
Spadek liczby korzystających  
z turystycznych obiektów nocle-
gowych w porównaniu z 2019 r. 

 

Średnio jeden obiekt noclegowy 
posiadał 95 miejsc, tj. o 4 więcej 
niż w 2019 r.  
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Obiekty hotelowe posiadały w ofercie 14,2 tys. pokoi (o 2,7% mniej niż w 2019 r.). Na jeden 
obiekt hotelowy przypadało średnio 48 pokoi, w tym w hotelach – 74, w innych obiektach  
hotelowych – 31, w pensjonatach – 22, a w motelach – 20. Prawie wszystkie pokoje (98,1%)  
wyposażone były w pełen węzeł higieniczno-sanitarny. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
przystosowanych było 247 pokoi (wobec 507 w 2019 r.). 

 

Placówki gastronomiczne 

Atrakcyjność zachodniopomorskiej bazy noclegowej podnosiło 789 placówek gastronomicznych 
zlokalizowanych na terenie turystycznych obiektów noclegowych. Według stanu w dniu  
31 lipca 2020 r. dostępnych było: 305 stołówek, 232 barów (w tym kawiarni), 199 restauracji  
i 53 punktów gastronomicznych (np. smażalni, pijalni, lodziarni czy bufetów).  

Większość restauracji (151) zlokalizowana była w obiektach hotelowych, w tym 108 – w hotelach. 
Bary lub kawiarnie również najczęściej prowadziły swoją działalność w hotelach (88) oraz  
w ośrodkach wczasowych (58). Blisko połowa stołówek (49,5%) mieściła się na terenie ośrod-
ków wczasowych. Najwięcej punktów gastronomicznych zlokalizowanych było w hotelach 
oraz ośrodkach wczasowych (po 10). 

 

Wykres 2. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r.  
Stan w dniu 31 lipca 

 

 

 

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 

W 2020 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w województwie zachodniopo-
morskim skorzystało 2106,9 tys. osób, tj. o 34,4% mniej niż przed rokiem. Największy spadek 
odnotowano wśród osób nocujących w schroniskach (młodzieżowych i szkolnych młodzieżowych) 
– o 60,6%, motelach – o 47,5%, na kempingach – o 43,7% i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynko-
wych – o 44,8%. 

W przeliczeniu na 1000 ludności województwa liczba korzystających z noclegów wyniosła 1248 
(wobec 1893 w 2019 r.). Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej (liczba korzystających w odniesieniu  
do liczby miejsc noclegowych) wyniósł 15 (wobec 22 przed rokiem). 

 

Wykres 3. Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych według miesięcy  
w 2020 r. 

 

 

W ciągu roku w turystycznych 
obiektach noclegowych ubyło 
60 placówek gastronomicznych 

Liczba osób korzystających  
z turystycznych obiektów noc-
legowych w skali roku zmniej-
szyła się o jedną trzecią 
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W 2020 r. najwięcej turystów skorzystało z noclegów w hotelach (37,3%). W innych obiektach 
hotelowych nocowało 9,4% turystów, 8,4% w zakładach uzdrowiskowych, 5,9% w pokojach  
gościnnych (kwaterach prywatnych). W pozostałych rodzajach obiektów udział korzystających 
z noclegów w ogółem nie przekroczył 4%. 

W 2020 r. w turystycznych obiektach noclegowych udzielono 9947,1 tys. noclegów, tj. o 38,2% 
mniej niż w 2019 r. Podobnie jak przed rokiem dominowały noclegi udzielone w ośrodkach 
wczasowych (30,1%), hotelach (25,0%) i zakładach uzdrowiskowych (15,5%). Turystom zagra-
nicznym udzielono 2035,6 tys. noclegów, tj. o 49,6% mniej w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. 

 

Wykres 4.  Turyści w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r.  

 

 

 

Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. turyści zagra-
niczni stanowili 20,7% (przed rokiem 26,9%). Najliczniejszą grupą turystów zagranicznych 
(87,4%) byli goście z Niemiec – 381,2 tys. (w porównaniu z 2019 r. ich liczba zmniejszyła się  
o 47,4%). Spośród pozostałych krajów najwięcej osób przybyło z Ukrainy – 11,4 tys. oraz  
z Danii – 11,0%. Większość z nich wybierała hotele (60,2%), w tym najczęściej o średnim stan-
dardzie (4- i 3-gwiazdkowym).  

 

Wykres 5. Średni czas pobytu w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. 

 

 

 

 

W 2020 r. turyści najczęściej 
nocowali w hotelach  

Średni czas pobytu w turystycz-
nym obiekcie noclegowym  
wyniósł 4,7 noclegów  
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Średnio jeden turysta korzystał w 2020 r. z 4,7 noclegów i w porównaniu z rokiem poprzednim 
czas pobytu turystów w obiekcie uległ skróceniu o 0,3 noclegi. Najdłużej turyści przebywali  
w hostelach (11,0 noclegów) oraz zakładach uzdrowiskowych (8,7 noclegów). Najmniej nocle-
gów spędzano w motelach (2,2), hotelach (3,2) oraz w pensjonatach i na polach biwakowych 
(po 3,3 noclegi). 

Średni czas pobytu turystów zagranicznych tak jak przed rokiem wyniósł 4,7 noclegów. Naj-
dłużej turyści zagraniczni przebywali w hostelach (16,9 noclegów), a najkrócej – w motelach  
(1,5 noclegu). 

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych wyraża się jako stosunek liczby udzielo-
nych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych (stopień wykorzystania miejsc noc-
legowych) oraz liczby wynajętych pokoi do nominalnej liczby pokoi w obiektach hotelowych 
(stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych).  

W 2020 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych 
zmniejszył się w skali roku o 13,7 p. proc. do 37,8%. Najwyższe wykorzystanie miejsc noclego-
wych odnotowano w sierpniu (58,9%), w lipcu (49,6%), w lutym (47,0%) oraz we wrześniu 
(45,4%).  

Wykres 6. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych według miesięcy 

 

 

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2020 r. dotyczył hosteli (57,1%),  
zakładów uzdrowiskowych (54,5%), kempingów (43,5%) oraz hoteli (41,3%). Wśród obiektów  
o najniższym stopniu wykorzystania miejsc noclegowych w 2020 r. znalazły się kwatery agro-
turystyczne (18,3%). 

 

Wykres 7. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w wybranych obiektach noclegowych 
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Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych w 2020 r. wyniósł 42,8%, tj. o 16,8 p. proc. 
mniej niż w 2019 r. Największe obłożenie pokoi w obiektach hotelowych przypadło na sierpień 
(70,3%), wrzesień (63,8%) i lipiec (60,4%), a najmniejsze – na grudzień (11,1%), kwiecień (11,6%) 
i maj (11,7%).  

 

Wykres 8. Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych według miesięcy 

 

 

 

Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie według powiatów 

W województwie zachodniopomorskim turystyczne obiekty noclegowe koncentrują się w pasie 
nadmorskim. W 2020 r. najwięcej turystycznych obiektów noclegowych odnotowano w powia-
tach: kołobrzeskim (308), gryfickim (242), koszalińskim (228), kamieńskim (184) i sławieńskim 
(181). Według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. obiekty zlokalizowane w tych pięciu powiatach ofe-
rowały łącznie ponad trzy czwarte miejsc noclegowych w województwie (78,4%).  

W m. Szczecin usługi turystyczne świadczono w 60 obiektach noclegowych oferujących  
7,6 tys. miejsc noclegowych. Głównie były to hotele (24) mające do dyspozycji 3,5 tys. cało-
rocznych miejsc noclegowych. 

Najwięcej turystów korzystało z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w powiatach: 
kołobrzeskim (26,5%), kamieńskim (11,6%), gryfickim (10,2%), koszalińskim (8,9%), sławieńskim 
(7,5%) oraz w miastach na prawach powiatu w Świnoujściu (13,3%) i w Szczecinie (10,5%).  
W powiatach tych w 2020 r. udzielono łącznie 9239,2 tys. noclegów, co stanowiło 92,9% nocle-
gów udzielonych w województwie.  

Turyści zagraniczni najczęściej korzystali z obiektów zlokalizowanych w powiatach kołobrze-
skim (23,4%), kamieńskim (11,5%) oraz w miastach na prawach powiatu w Świnoujściu (35,5%)  
i w Szczecinie (13,9%).   

W 2020 r. wyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych niż średnio w województwie  
odnotowano w powiatach: kołobrzeskim (43,8), sławieńskim (42,9%), kamieńskim (39,1%) oraz 
m. Świnoujściu (41,3%).  
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Mapa 1. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych  
według powiatów w 2020 r. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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